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НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с
отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 72 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2016 г.)

§ 1. В наименованието на наредбата думите „за разпореждането с отнети и
изоставени в полза на държавата акцизни стоки“ се заменят със „за условията и реда за
разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнетите и изоставените в полза
на държавата стоки по Закона за акцизите и данъчните складове“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) С тази наредба се определят условията и реда за разпореждане и
транспортиране на иззетите и задържаните по чл. 107в, отнетите по чл. 124, ал. 1, 2 и 3,
както и изоставените по чл. 106а стоки по Закона за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС). С тази наредба се определят и условията и реда за разпореждане с изоставени и
отнети акцизни стоки по Закона за митниците.
(2) Иззетите и задържаните, отнетите и изоставените в полза на държавата
акцизни стоки подлежат на продажба, преработка или унищожаване съгласно чл. 124, ал.
5 от ЗАДС.“.
2. В ал. 4, изречение първо след думата „Отнетите“ се добавя „и изоставени“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) От сумите, постъпили от реализацията на отнетите и изоставени в полза на
държавата стоки, се заплащат разходите, направени от митническите учреждения, по
превозването и съхраняването им, както и разходите по оценяването и извършването на
продажбите им. След приспадане на направените разходи сумите се внасят в приход на
централния бюджет.“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „преработка на“ се добавя „иззетите и задържаните“ и се
поставя запетая, а думите „митническите органи“ се заменят с „митнически служители,
определени със заповед на директора на Агенция „Митници“ или оправомощено от него
лице“.
2. В ал. 3 след думите „подлежащите на“ се добавя „продажба с цел“.
§ 4. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Търг за продажба с цел преработка на стоките по чл. 3 се организира и
провежда от комисия, съставена от служители по чл. 4, ал. 1 и назначена за конкретната
процедура със заповед на директора на съответната териториална дирекция на Агенция
„Митници“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в това число и двама резервни
членове, които да бъдат юрист и служител с икономическо образование“;
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б) в т. 2 след думите „подлежащи на“ се добавя „продажба с цел“;
в) в т. 3 накрая се добавя „и датата на откриване на тръжната процедура;“
2. В ал. 2 думите „публикува се обявление най-малко в един централен и/или
местен ежедневник, както и“ се заменят с „и се публикува обявление“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „или по пощата с препоръчано писмо с
известие за доставяне“ се заличават, накрая се поставя запетая и се добавя „както и
номерът на търга или тръжната процедура, за която е предназначено заявлението“, а в
изречение второ след думата „пълномощно“ се добавя „в случаите, когато кандидатът се
представлява от упълномощено лице“.
2. В ал. 4, изречение второ думите „отбелязват в“ се заменят с „констатират с“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ накрая се добавя „по реда на тяхното подаване“ и се
създава изречение трето: „При отваряне на офертите от комисията се допуска
присъствието на кандидатите и/или упълномощени от тях лица.“.
2. В ал. 6, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „в случай, че
има такива.“.
§ 8. В чл. 10, ал. 2 накрая се добавя „и спечелилият участник се уведомява на
посочения от него електронен адрес.“.
§ 9. В чл. 14, ал. 1 думите „за преработка“ се заличават.
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Иззетите и задържаните стоки по чл. 107в от ЗАДС се продават и
транспортират от митническите органи по реда на тази глава. Енергийните продукти,
иззети и задържани по чл. 107в от ЗАДС могат да се продават и по реда на глава втора
„а.“.
§ 11. Създава се глава втора „а“ „Продажба на акцизни стоки“ с чл. 15а:
„Глава втора „а“
Продажба на акцизни стоки
Чл. 15а. (1) На продажба по реда на тази глава подлежат иззетите и задържаните,
отнетите и изоставените в полза на държавата енергийни продукти, които са годни за
употреба и могат да се използват като краен продукт.
(2) Годни за употреба са енергийните продукти, за които в митническото
учреждение има становище или експертиза от компетентен държавен орган, че отговарят
на определени стандарти и не представляват опасност за живота и здравето на хората
или за околната среда.
(3) Преди продажбата им еднородните енергийни продукти може да се
окрупняват по партиди и по видове, когато са в малки количества. Окрупняването се
извършва въз основа на писмено становище от митническа лаборатория.
(4) Продажбата на иззетите, задържаните, отнетите и изоставените в полза на
държавата енергийни продукти се извършва от митнически служители, определени със
заповед на директора на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице.
Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
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(5) Постъпилата сума от продажбата на иззети и задържани енергийни продукти
по
чл.
107в
ЗАДС
се
оставя
на
депозит
до
приключване
на
административнонаказателното производство.
(6) Продадените по реда на тази глава енергийни продукти, се предават, приемат
и транспортират по реда на чл. 14. Предаването на енергийните продукти се извършва
след удостоверяване, че дължимият акциз е заплатен от получаващата страна.
(7) След влизане в сила на постановлението за възлагане на енергийните продукти
на купувача, същото се предоставя на директора на териториалната дирекция на Агенция
„Митници“ по местонахождението на иззетите и задържаните, отнетите и изоставените в
полза на държавата енергийни продукти за издаване на решение, в което се определя
размерът на дължимия акциз и се посочва банкова сметка, по която се погасява
задължението за акциз.“.
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и на енергийни продукти“ се заличават.
2. Създават се ал. 3-5:
„(3) Унищожаването на енергийни продукти се осъществява, когато са изчерпани
всички възможности за продажбата им по реда на глава втора и глава втора „а“.
(4) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за алкохолни напитки с изтекъл срок на
годност, като същите подлежат на директно унищожаване, което обстоятелство се
удостоверява в заповедта по чл. 17, ал. 1.
(5) Когато са изчерпани всички възможности за продажба, преработка или
безвъзмездно предоставяне, иззетите и задържаните, отнетите и изоставените в полза на
държавата акцизни стоки се унищожават.“.
§ 13. В наименованието на глава пета след думата „отнети“ се добавя „и
изоставени“.
§ 14. В чл. 21 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „отнети“ се добавя „и изоставени“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Окрупняването се извършва въз основа на
писмено становище от митническа лаборатория“.
3. В ал. 4, изречение първо след думата „отнети“ се добавя „и изоставени“.
§ 15. В чл. 22 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „респективно документ, с
който акцизните стоки са определени за изоставени в полза на държавата;“
2. В ал. 7, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „респективно документ, с
който акцизните стоки са определени за изоставени в полза на държавата;“.
§ 16. Навсякъде в наредбата думите „началника на съответното митническо
учреждение“, „началникът на съответното митническо учреждение“, „началникът на
митницата“, „началника на митницата“, „началник на митница“ и „митница“ се заменят
съответно с „директора на съответната териториална дирекция на Агенция „Митници“,
„директорът на
съответната териториална дирекция на Агенция „Митници“,
„директорът на териториалната дирекция на Агенция „Митници“, „директора на
териториалната дирекция на Агенция „Митници“, „директор на териториална дирекция
на Агенция „Митници“ и „териториална дирекция на Агенция „Митници“.
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§ 17. Параграф 1 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 1. Агенция „Митници“ продава отнетите в полза на държавата средствасобственост на нарушителя, послужили за извършване на нарушение по ЗАДС, както и
съоръженията, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, ал. 1 от ЗАДС по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. При изчерпване на всички
възможности за продажбата им по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
съоръженията, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, ал. 1 от ЗАДС се
унищожават по реда на чл. 17 и 18 от наредбата.“
§ 18. Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1
A. Удостоверяване на предаването
Рег. индекс ..........................
Дата: ……………...………. 20.... г.
МУ .........................................

ПРОТОКОЛ
за
предаване, приемане и транспортиране на акцизни стоки
Днес, …………… 20……… г., в гр./с. ........................, община ……………………., област ........................... ,
долуподписаният: .....................................................................................................................................................
на длъжност ................................... в Агенция „Митници“, Териториална дирекция .........................................,
предадох на: ...............................................................................................................................................................
в качеството му на ................................. на ............................. с ЕИК/Код на МУ ................................................
и седалище и адрес на управление:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(посочват се данни за лицето, на което акцизните стоки са продадени (са продадени за преработка),
лицето, получаващо безвъзмездно за ползване енергийни продукти, или митническия служител,
определен да съпровожда подлежащи на унищожаване акцизни стоки)
следните акцизни стоки: .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(посочват се видовете акцизни стоки по количество и индивидуализиращи белези – вместимост и вид на
опаковката, физикохимични показатели, други отличителни белези. При недостатъчно място се
изготвя опис, неразделна част от протокола за предаване, приемане и транспортиране на акцизните
стоки.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Акцизните стоки са предадени на основание чл. …………… от Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за условията
и реда за разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на
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държавата стоки по Закона за акцизите и данъчните складове
Екземпляр или заверено от митническото учреждение копие на протокола задължително съпровожда
акцизните стоки при тяхното транспортиране със:
......................................................................................................................................................................................
(посочва се марка, модел, регистрационен номер или други отличителни белези на превозното средство)
до ............................................................................................................................................................................... ,
(посочва се точният адрес или местонахождение на мястото за складиране, преработване или
унищожаване на акцизни стоки, точен адрес на мястото на продажба или точен адрес на мястото за
потребление на безвъзмездно предоставени енергийни продукти)
.................................................................................................................................................................................... ,
където същите ще бъдат ...........................................................................................................................................
(складирани, преработени, продадени, унищожени или потребени)
Настоящият протокол се състави в ....... еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

ПРЕДАЛ: …………………................................
(подпис, печат)

ПРИЕЛ: …………………............................
(подпис, печат)

Б. Удостоверяване на получаването*
Днес, …………… 20……… г., долуподписаният:
.....................................................................................................................................................................................
на длъжност ………………………………в …….……………..…..…….... с ЕИК ………………..…..………
и седалище и адрес на управление:………………………………………………………………………..........
приех акцизните стоки по опис, като не установих/установих несъответствия
...................................................................................................................................................................................
(кратко описание на несъответствията, като при недостатъчно място компетентното митническо
учреждение се уведомява и писмено)
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Акцизните стоки са заведени в отчетността със следните документи:
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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Преработката на акцизните стоки е възможна на ………………. 20……….. г.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(подпис, печат)
*Попълва се само в случаите на продажба на акцизни стоки за преработка.
В. Контрол от митническите органи
Г. Заверка от компетентното митническо учреждение*
Рег. индекс и дата:
.................................................................................................................................................................................
(печат)
Вторият и третият екземпляр от настоящия протокол за предаване, приемане и транспортиране на
акцизни стоки са заверени в
(посочва се митническото учреждение, заверило екземплярите)
Екземплярът за митническото учреждение е приложен към архив.
*Попълва се само в случаите на продажба на акцизни стоки за преработка.

§ 19. Приложение № 2 към чл. 21, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 21, ал. 5
СПРАВКА
за годни за употреба енергийни продукти (ЕП), изоставени или отнети в полза на държавата за
нарушения
по ………………………… към ………………... г.
Териториална дирекция на
Агенция „Митници“
……………………..………
№ на
складова
разписка

№
Тип
Подробно Количество Мярка Местонахождение Становище за
на енергиен описание
годност от
НП продукт на ЕП и
компетентен

Забележка
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код по КН

държавен
орган

Териториална дирекция на Агенция „Митници“ ………………………..
№ на
складова
разписка

№
Тип
Подробно Количество Мярка Местонахождение Становище за
на енергиен описание
годност от
НП продукт на ЕП и
компетентен
код по КН
държавен
орган

Изготвили справката:................…

Забележка

Съгласувал: ……...…..........……......

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
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